
3469 م.ك. مج1

فقه شافعيالموضوع3469 م.ك. مج1مخطوط رقم

األنجم الزاهرات على حل الفاظ الورقات ـ للجويني ـالعنوان

المارديني ; شمس الـديـن محمد بـن فخرالـديـن عثمان الشافعي ـ 871 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

954 هـتاريخ النسخ

عبدالملك بن يحيى بن حسن بن شاهين ملك المؤدب الشافعي العلويإسم الناسخ

1 ـ 39عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط
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3469 م.ك. مج2

أصول ـ فقه شافعيالموضوع3469 م.ك. مج2مخطوط رقم

شرح الورقاتالعنوان

المؤلف
ابن امام الكاملية ; كمال الـديـن ابو محمد محمد بن محمد بن عبدالرحمن القاهري 

الشافعي ـ 874 هـ

أوله

 

 

آخره

 

 

954 هـتاريخ النسخ

عبدالملك بن يحيى بن حسن بن شاهين ملك المؤدب العلويإسم الناسخ

40 ـ 80عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط
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3469 م.ك. مج3

أصول ـ فقه شافعيالموضوع3469 م.ك. مج3مخطوط رقم

الزبدة في االصول للطالب للوصولالعنوان

ابن رجب ; شهاب الـديـن احمد بـن محمد بـن عبدالرحمن الطوخي الشافعي ـ 893 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

955 هـتاريخ النسخ

عبدالملك بن يحيى بن حسن بن شاهين ملك المؤدب العلويإسم الناسخ

81 ـ 89عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

الكتاب عبارة عن نظم للورقات للجوينيالمالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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3469 م.ك. مج4

رياضياتالموضوع3469 م.ك. مج4مخطوط رقم

اللمع في علم الحسابالعنوان

ابن الهائم ; احمد بن محمد ـ 815 هـالمؤلف

أوله

 

 

آخره

 

 

955 هـتاريخ النسخ

عبدالملك بن يحيى بن حسن بن شاهين ملك المؤدب العلويإسم الناسخ

90 ـ 105عدد األوراقنسخ معتادنوع الخط

0عدد األسطر لغة المخطوط

 المقاس تاريخ التأليف

المالحظات

 

 

شستربيتيمصدر المخطوط

 

المراجع
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